
Lokaludvalget
§17. stk. 4

Formål:

Formålet er at styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i  lokalom-
råderne mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen.

Det sker ved:
•At der i lokalområderne sættes fokus på nærdemokrati, dialog og samskabelse.

•At inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv, ildsjæle m.v. i lokalområderne i udvalgets arbejde.

Overordnede temaer:
•Fokus på landsbyklynger og potentialeplaner. Ønsker at følge det igangværende arbejde med landsbyk-

lyngen og at initiere arbejdet med potentialeplaner.
•Nye samarbejds- og inddragelsesformer, der kan styrke nærdemokratiet.

Arbejdsform:
•Lokaludvalgets møder afholdes ude og gerne koblet på aktiviteter, der afholdes lokalt f.eks. fællesspis-

ninger m.v.
•Udvalget vil gerne have repræsentation fra borgere, virksomheder, ildsjæle m.fl. i udvalgets arbejde.

•Der arbejdes med stor åbenhed og alle er velkommen til at byde ind med ideer og forslag.
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Lokalområderne



STÅENDE UDVALG 

LOKALUDVALGET 

BORGERRÅDET

FÆLLESMÆNGDEN

Kurser
Udannelse 

Vidensdeling
Kommunikation

Fundraising 
Samarbejde

Formålet er at styrke og udvikle nær-
demokrati i hele kommunen, således 
at borgerne i lokalområderne mærk-
er et stigende tilhørsforhold og føler 
sig som en del af hele kommunen.

Fællesmængden er til gavn 
for alle lokalområderne, og 
er en platform for udvikling 
af ideer og vidensdeling med 
Svendborg Kommune og 
mellem lokalområderne.

Samarbejdsaftalen er en 
forpligtende aftale mellem 
lokalområdet og lokaludval-
get. Her fastlægges den frem-
tidige udvikling, i forhold 
til organisering, proces og 
økonomi. 

Består af én repræsentant fra 
hvert lokalområde, der ad hoc 
kan bidrage med sparring, 
rådgivning og lokal know-how. 
Borgerrådet kan indkaldes til 
lokaludvalgsmøderne. 

Jævnfør lov om kommunernes 
styrelse §17, stk 4 har udvalget en
forberedende eller rådgivende 
funktion, og konkrete beslut-
ninger behandles i de relevante 
fagudvalg, Økonomiudvalg eller 
Byråd.

LANDSBYKLYNGER POTENTIALEPLANER BORGERBUDGET

Organisering

LANDSBYKLYNGEN
GUDMEKONGENS 

LAND
FORUM 5762

STENSTRUP/
KIRKEBY

NÆRDEMOKRATI
? ?

Lokal organisering i 
form af landsbyklyn-
ger, lokalområder og 
lignende. 

SAMARBEJDSAFTALE



1.333.333 KR. 
ÅRLIGT

Økonomi

PROCESSTYRING
FÆLLESMÆNGDEN

OPSTART AF LANDSBYKLYNGER 

50 %

BORGERBUDGET

50 %

KRITERIER
•	 Samarbejde og lokal forankring
•	 Offentligt tilgængeligt og almennyttigt
•	 En del af samarbejdsaftalen 
HVAD KAN MAN SØGE
•	 10.000 - 50.000 kr. pr. projekt 
HVEM KAN SØGE
•	 Foreninger, lokalhistorisk arkiver, institutioner mv. 
•	 Ikke privat personer 
EKSEMPLER
•	 Rekreative aktiviteter 
•	 Forsamlingshuse 
•	 Offentlige byrum
•	 Fælles faciliteter 

PROCESSTYRING
•	 Proces 
•	 Facilitering 
•	 Bosætning og kommuneplan 
•	 Udarbejdelse af strategier 
FÆLLESMÆNGDEN 
•	 Kurser 
•	 Netværk
•	 Kommunikation
•	 Fælles platform
OPSTART AF LANDSBYKLYNGER
•	 Organisering
•	 Proces 
•	 Potentialeplaner  

Understøttelse af lokalområderne 
Kontakt, dialog og sparring  

Hjælp til opstart 

1. Inspirations - og informationsmøder
2. Projekterne indsendes 

3. Lokalområdet prioriterer og tildeler midlerne 
ved afstemning 

4. Lokaludvalget tildeler midlerne
5. Projekterne udføres 



Samarbejdsaftale

1

2

3

4

Dialog, aftale og samarbejde mellem 
Lokaludvalget og lokalområde

Udarbejdelse og underskrivning af 
gensidig samarbejdsaftale 

Landsbyklynger, potentiale planer & borgerbudget

Evaluering og videre proces



Tidsplan
2019 

1. KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL 

Dialog og opstartsmøder med de 
organiserede lokalområder

Dialog og kontakt til de 
øvrige lokalområder

Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med organiserede lokalområder  

Igangsættelse af borgerbudget 

Udmøntning af borgerbudget 

Planlægning af 
Fælles Lokalområdedag  og bustur

Etablering af borgerråd 

Bosætningsstrategi 

Kommuneplanrevision 
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	Punkt 3 - Bilag 1 - Program og tidsplan for Lokaludvalget

